Programes de formació
en demografia
ced.uab.cat/formacio/

itinerari demografia
Màster en Estudis

Doctorat

Territorials i de

en Demografia

la Població

menció d’excel·lència

qui som i què oferim
Qualitat. El CED forma part del grup de centres de recerca de qualitat de la
fundació CERCA. Gaudeix de la distinció HR Excellence in Research de la Comissió
Europea, i de la Menció cap a l’Excel·lència en el Doctorat de Demografia.
Internacionalització. Abast internacional dels temes de les línies de
recerca. Alta mobilitat de recerca dels nostres estudiants de Màster i Doctorat, amb
possibilitats de participar en Seminaris i Congressos de caire internacional.
Entorn. Integració en la dinàmica de recerca del CED amb possibilitat d’estada al

La demografia
contribueix de forma
decisiva a entendre
i a fer front a
nombrosos reptes de
la societat actual.

propi centre durant els estudis. Contacte directe amb el professorat.
Sortides professionals. Formem professionals en Estudis de Població
tant per a continuar amb la carrera investigadora com per a integrar-se en el mercat
laboral (planejament territorial, ajuntaments, diputacions, consultories...).

QUÈ APRENDRÀS
• Teories del canvi demogràfic:
fecunditat, nupcialitat, família, migracions internes i internacionals,
mortalitat, envelliment, educació, treball, estratificació social,
transició demogràfica, sostenibilitat i futur de la població mundial.

• Estadística avançada
• Tractament de microdades i explotació de dades de
població
• Representació gràfica de dades de població

• Projeccions de població

• Cartografia temàtica i tècniques d’estadística espacial

• Tècniques d’anàlisi demogràfica

• Anàlisi qualitativa Atlas Ti

• Fonts de dades per a l’estudi de la població

• Ús de programari lliure (R, GeoDa, QGIS) i paquets

• Polítiques de població, migració i gestió local

estadístics tradicionals

COM ACCEDIR-HI
Requisits Pel Màster, titulació de grau, llicenciatura o diplomatura,
preferentment en l’àmbit de les ciències socials i humanes. Pel doctorat, haver
cursat, a més, un Màster de 60 o 120 crèdits ECTS.
DUrADA Màster d’un any, de 60 crèdits ECTS (possibilitat de cursar-lo en dos
anys). Doctorat a cursar en tres anys a temps complet o cinc anys a temps parcial.
Preinscripció Des del gener fins a l’octubre. Inici del curs Octubre.
Contactes Montserrat Solsona (msolsona@ced.uab.cat) i Soco Sancho
(ssancho@ced.uab.cat). Per saber-ne més (data de matrícula, preu...):
www.ced.uab.cat/formacio

CED Centre d’Estudis Demogràfics  |  + 34 935 813 060  |  demog@ced.uab.es  |  www.ced.uab.es

Perquè la
transversalitat de
la demografia et
proporciona eines per
analitzar, interpretar i
explicar el món.

